AVERO Comfort
- Badekar med høyderegulering

AVERO Comfort badekar for hjem og institusjon
AVERO Comfort er et meget prisgunstig og praktisk badekar som dekker de aktuelle behov for
pleiesituasjoner. Badekaret er trinnløst høyderegulerbart fra 68 til 108 cm ved hjelp av to
synkroniserte elektriske aktuatorer. Badekaret er utformet for en sikker og behagelig posisjonering
av brukeren og er utstyrt med to kraftige håndtak på innsiden. Den slanke og elegante utformingen
gir meget god arbeidstilgang fra tre sider og karet er tilpasset bruk av alle kjente
personløftesystemer. AVERO Comfort er en lukket konstruksjon i selvbærende glassfiberforsterket
polyester med en gel-coat overflate som er meget enkel å rengjøre, og er resistent mot alle kjente
syrer og mineraler.

AVERO Comfort kan leveres med forskjellig tilleggsutstyr som:
•
•
•
•
•
•

"Air-Jet Whirl" luftmassasjesystem
Automatisk vannstopp med sensorstyring
Fotstøtte for tilpassing til forskjellige kroppslengder
Nakkestøtte
Neatfold stelleplate
Aromaterapisystem (kun i kombinasjon med Air-Jet Whirl)

•

"Color light" Lysterapisystem

•
•

"Music sound" Lydterapisystem med USB eller Bluethoot tilkobling
Kan spesialbestilles i alle aktuelle RAL-farger mot pristillegg.

AVERO Comfort 01-2020

Artikkelnummer:
AVERO Comfort, komplett m/armatur
og hånddusj
AVERO Comfort, komplett m/armatur
og hånddusj, inklusive Neatfold
stelleplate hengslet H side
AVERO Comfort, komplett m/armatur
og hånddusj, inklusive Neatfold
stelleplate hengslet H side
Automatisk fylling med sensorstyrt
vannstopp

4300-1008

Benstøtte/karforkorter

4306-1002

4300-1072

Air-Jet-Whirl system med styrepanel
og tørrblåsing

4306-1003

4300-1073

Aromaterapisystem (kun sammen
med Air-Jet-Whirl system)

4306-1126

4306-1124

”Music sound” lydterapisystem

4306-1125

Neatfold stelleplate for ettermont.

4306-1006

”Color light” lysterapisystem

4306-1004

Antisklimatte

4306-1001

Fargetillegg (RAL-farger)

4306-1005

Tekniske data:
Utvendig lengde:
Utvendig bredde:
Innvendig lengde:
Innvendig bredde:

210 cm
80 cm
177 cm
72 cm

Dybde innvendig:
Høyderegulering:
Vanninnhold:

40 cm
68-108 cm
ca. 220 liter

Med forbehold om endringer

Avero Comfort med Neatfold stelleplate hengslet høyre side:

Se også vårt øvrige rikholdige sortiment av badekar på vår webside
www.medema.no
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Medema Norge AS
Din leverandør av funksjonelle badekar og badesystemer!
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